Cursus: Hoe word ik een Scientist Practitioner?
De transformatie van de jeugdzorg is in volle gang. Duidelijk is dat 'evidence-based werken'
een toverwoord lijkt te zijn. Maar wat is evidence-based werken en hoe word je een
professional die evidence-based werkt?
Kritisch meten en verbeteren in de zorg voor jeugd
In deze cursus leren deelnemers een kritische houding aan te nemen ten aanzien van de zin
en onzin van meten en wordt antwoord gegeven op vragen als: Waarom meten? Hoe maak ik
gefundeerde keuzes? En: wat kan ik verbeteren? De meest recente ontwikkelingen en
inzichten rondom evidence based werken en therapeutisch meten komen in de cursus aan
bod. Deelnemers gaan ook concreet aan de slag met een eigen onderzoek. Na voltooiing van
de cursus kunnen deelnemers het evidence-based werken integreren in hun dagelijkse
professionele handelen.

Programma
Bijeenkomst 1 Inleiding
•
Wat is evidence-based werken?
•
Wat is practice-based evidence?
•
Wat is een scientist practitioner?
•
Therapeutisch meten
•
Uitleg opdracht voor bijeenkomst 2; inventariseren van evidence-based en
practice-based interventies binnen de eigen instelling.
Bijeenkomst 2 Onderzoeksontwerpen en bewijskracht
•
Onderzoeksontwerpen
•
RCT versus ROM
•
De effectladder en de databank effectieve jeugdinterventies
•
Classificatie interventies van de eigen instelling
•
Statistische toetsing en Reliable Change Index (RCI)
•
Uitleg opdracht bijeenkomst 3: voer klein onderzoek uit binnen eigen instelling
Bijeenkomst 3 Presentaties onderzoek?
•
Presentaties eigen onderzoek
•
Onderzoeksethiek
•
Jouw rol als Scientist Practitioner in de instelling.

Deelname
De cursus is bedoeld voor gedragsdeskundigen die zich willen ontwikkelen als scientistpractitioners. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor andere belangstellenden zoals
medewerkers kwaliteit en ontwikkeling (HBO+).
Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door NIP/NVO voor 4,5 registratiepunten in de Vrije ruimte
(K&J/OG opleiding – overig taken)
Incompany of op locatie
De cursus beslaat 3 dagdelen en kan incompany worden verzorgd voor maximaal 12
deelnemers. Kosten voor een incompany cursus bedragen 3.450,- (ex BTW) inclusief
cursusmateriaal. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus ook georganiseerd in ons
pand in Nijmegen (Transitorium, Toernooiveld 5). De data hiervoor worden tijdig bekend
gemaakt via onze website en/of nieuwsbrief.

Informatie en aanmelden
Heeft u belangstelling voor deze cursus en wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op
met Coleta van Dam van Praktikon (024-3612791; c.vandam@acsw.ru.nl).

Opleiding en ondersteuning op maat
Praktikon heeft jarenlange ervaring in het implementeren en uitvoeren van
Routine Outcome Monitoring (ROM) en evaluatieonderzoek binnen jeugdzorg en
onderwijs. Als expert op dit gebied kunnen de onderzoekers van Praktikon een op
maat gesneden programma bieden om uw project te ondersteunen. Deze cursus
over kritisch meten en verbeteren is daar een onderdeel van. Daarnaast verzorgen
wij ook diverse andere trainingen, workshops en coachingstrajecten die bijdragen
aan het professionaliseren van de zorg. Mocht uw instelling gebruik maken van
BergOp, het door Praktikon ontwikkelde webbased programma voor routine
outcome monitoring en praktijkgestuurd effectonderzoek, dan kan instructie in
diverse functies van BergOp meegenomen worden in de training, workshop of
coaching.

